
HMV: Het Moddert Verder… 

 
Het is een kwestie van tijd voordat entertainmentretailer HMV definitief 

het loodje legt. Dat is slecht nieuws voor de hele entertainmentbranche. 

Want hoewel de verkoop van fysiek product achteruit holt, wordt daarmee 
nog altijd het leeuwendeel van de omzet gemaakt. 

 
Ik zal de eerste zijn om aan te geven dat ik wat voorbarig ben, maar het 

gaat al een paar jaar slecht met de HMV Group. Niet vreemd natuurlijk, in 
een markt die van fysiek naar digitaal transformeert en waarbij bestaande 

winkeliers, ook in Nederland, niet weten aan te haken. Apple/iTunes werd 
heer en meester van de downloads en op streaminggebied maken partijen 

als Spotify en Deezer (muziek), KPN en Ziggo (video) en Big Fish (games) 
de dienst uit. 

 
Begin 2011 moest de HMV Group al 60 winkels sluiten, maar bleef het met 

230 filialen de belangrijkste entertainmentretailer van Groot-Brittannië. 
Vorige week moest echter surseance van betaling worden aangevraagd en 

dreigden 4350 werknemers hun baan te verliezen. Een dag later kwam 

Blockbuster met hetzelfde nieuws naar buiten, waardoor nog eens 
vierduizend banen op de tocht staan. Begin dit jaar vroeg Virgin France al 

faillissement aan voor zijn 26 winkels. 
 

Even leek HMV de dans nog te ontspringen. De Engelse krant The 
Guardian meldde dat major muziek- en filmmaatschappijen de helpende 

hand toestaken en bereid waren tot een gunstiger kredietregeling en 
lagere inkoopprijzen. Ondanks de wederzijdse afhankelijkheidsrelatie 

tussen retail en industrie blijkt dat echter niet het geval. Je kunt het de 
maatschappijen niet echt kwalijk nemen. Die kunnen misschien maar 

beter nu hun (inmiddels forse) verlies nemen dan dat nog verder te zien 
oplopen. Daar hoort dan ook de zekerheid van toekomstig verlies bij, want 

het verdwijnen van HMV zal niet (en zeker niet helemaal) door andere 
verkooppunten worden opgevangen.  

 

Ik moet zeggen dat ik die grote HMV-filialen met hun tientallen 
personeelsleden, hoewel niet meer van deze tijd, fantastisch vond. Op 

zoveel vierkante meters kon je nog 'breedte' kwijt. Of dat ook 
daadwerkelijk verkocht werd, weet ik overigens niet, want de prijzen 

waren aan de hoge kant. Maar ja, als die 'breedte' door het verdwijnen 
van HMV straks nóg schaarser wordt, gaan die prijzen ook niet omlaag. Zo 

wordt het eind van de longtail vanzelf een selffulfilling prophecy... 
 

Wat die longtail betreft, moet je HMV wel enige voorzienigheid meegeven. 
De naam van het bedrijf is afkomstig van het schilderij His Master’s Voice 

van Francis Barraud, waarop een hond zit te luisteren naar een fonograaf. 
En kijk eens goed… geen staart te bekennen! 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/HMV_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/His_Master%27s_Voice


Daarover gesproken: dit verhaal krijgt ook nog een staartje. Want de 

laatste punt van deze column was nog niet gezet, of het Amerikaanse 
vakblad Billboard berichtte dat Hilco UK, gespecialiseerd in het 

herstructureren van retailformules, de schuldenlast van HMV heeft 

overgenomen. De keten is dus, godzijdank, op het nippertje gered. Zelfs 
dat had HMV allang voorzien. Die hond bij de platenspeler heette Nipper… 
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